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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september fra 19.00
Musikken leveres

- 0i.00

i år af YO-YO.

Duoen har gennem de sidste 18 år
differentieret sig ved at optræde til

arrangementer, hvor intimitet, god

stemning, folkelighed

og

god

swingmusik krydres med di sidste
nye hits, som derved går op i en

støne enhed. Desuden er deres
sceneshow et kapitel for sig.
Der er mulighed for bordreservation i hallen, tlf. 7526 0352,
For interesserede kan der bestilles mad på
Horne Kro, tlf, 7526 0019 eller
Hallens Cafeteria, tlf. 7520 0352
Horne Sogneforening
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Reception

Henry Harmsen går efter 35 år på

&n23. september 2005
I

efterløn

og

Gunnar pagaard Niersen går efter 33 år
på efterløn den 15. februar 2006

den anlEdning vil det glæde os at se
kunder, familie og venner
tilen uformel

RECEPTION
fredag den 23. september kl.1+17
på Home Kro

DAN.EL%
o
AUI. EI-INSTAIU\IøR (O

wwwdan-el.dk

M

INFORMATION FRA HORNE MENIGHEDSRAD

Den 25. september er der høstgudstjeneste kl. i0.30. I forbinderse med guds$enesten er der høstkollekt, hvor der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.

På det nystartede mini-konfirmandhold, som er for 3, og 4. klasse, er der ikke meldt
mange børn til. Vi vil meget gerne se flere børn fra 3. og 4. klasse, men har også valgt at
børnene ta 2, klasse kan deltage i undervisningen. Undervisningstiden er som skrevet i
Horneposten om torsdagen fra kl. 15.30 - 17.00. Mødested er kirkegårdskontoret, Engkanten 1.
Hvis det er den forkerte ugedag eller tidspunkt vi har valgt; hører vi gerne fra jer på 1f.
7526 0556,

Husk højskoledag den 21. januar 2006. Nærmere omtalt i næste udgave af Horneposten.

Ruth Jensen/Horne Menighedsråd

sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER

OS
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HORNE IDRÆTSFORENING
inviterer til alle tiders

REVY 2OOs
i Hallen lørdag den 5. november kl. i9.30
Revyen der skal oplevesl
pausen afslutter HIF den idrætslige sæson på haditionelvis.
Kaffe og øl med meget mere kan købes
En rå hyggelig og morsom aften i godt setskab....nem'lig jat
På gensyn
I

HORNE IDRÆTSFORENING

JULEMARKED
Stadig ledige pladser tiljulemarked i Horne Hallens mødelokale

lørdag den 26. november 2005
Henvendelse til Lone Hviid, tlf. 7526O2f/eller hviid@tdcadsl.dk
Lone Hviid

CAFETERIA
-@W+ldrætsPark
@--* Horne
g
y

l*L.(rtix
\tsEi.E4
\Gs"

Mødelokaler op

til

ca. 1.00 pers.

v/tjsbeth Stig . Øgodvei 33

. Home.

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben

4
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6800 Vorde

HORNE STøTTEFORENING
Horne Støtteforening aftrolder ordinær generalforsamling

onsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Home Hallens mødelokale
Dagsorden if, vedtægterne,
Horne Støtteforeningll-eif Sønderskov
G EN E

RALFO RSAM

Lr N

G r HoRN E GY

M

NAST! KFo RE N r NG

_"""d(o
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Der afholdes generalforsamling

r*{t!*-

tirsdag den22. november 2005 kl. 19.30 i hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære formanden skriftligt
I

hænde senest 14 dage før

'
HGF/Lene Jensen

HORNE IDRÆTSFORENTNG

- GENERALFoRSAMLING

(F

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

tirsdag den 29. november 2005 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokate
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 14. november

2004

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer

foreningen'

til at møde op for at vise interesse

om

Horne ldrætsforening/Dora Harck

HNEIEIMEIKg
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26

02II,

Fax: 75 26 03 96

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

HORNE AFTENSKOLE
Der er stadig ledige pladser på de forskellige hold. Har du lyst, så tøv ikke med at tilmelde dig (se tilbud iforrige nr, af Horneposten)
Henvendelse til Henriette Nielsen, ilf .7526 0438 (bedst aften)
Aftenholdet med edb udskyder selWølgelig undervisningen den 11. oktober, da Lars Bom
kommer til byen.
Husk vores foredragl
Den 11 . oktober v/Lars Bom, skuespiller
Den 24. oktober v/Dorthe Ørtved, fængselspræst
Har du spørgsmål, gode ideer eller forslag til kurser
v/Henriette Nielsen

-

henvendelse til Horne Aftenskole

FAMILIE & FRITID, HORNE
Besøg hos Bunger Keramik onsdag den 12. oktober
Vi besøger Nicole Bunger iAgerbæk.
Hun har eget værksted med butik. En butik ffldt med keramik i dejlige former og farver.
Specielle farver og dekorationer i ny moderne stil.
Nicole satser på stel, spisestel og kaffestel. Sammen med skåle, navneskilte, kander og
mange andre ting. Hun er kunsthåndværker. Og de stel, Nicole sælger, udgår ikke af
produktionen. De varer livet ud.
Slår man en kop i stykker, kan man til enhver tid få en ny hos mig, siger Nicole, der også
understreger, at alle hendes ting tåler opvaskemaskine, mikrobølgeovn og almindelige
ovne. Nicole gier en demonstration af hendes arbejde og viser os rundt i hendes butik.
Der er mulighed for at handle, Kom og oplev en inspirerende aften'
Bagefter er der kaffe på "Cafeen'iAgerbæk.

Tilmelding senest onsdag den 5. oktober til lnger Marie Søndergaard, tlf. 7526 0499
eller Mona Nielsen, tlf. 7526 0249.
Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 og fflder bilerne op.
Pris inkl. kaffe: 30 kr. for medlemmer/40 kr. for ikke-medlemmer,

6
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FAMILIE & FRITID, HORNE

Vinsmagning den 15. og 16. november
i Sillasens Hus, Varde
Familie & Fritid, Horne inviterer til 2 spændende aftener med'vinsmagning og jule-tapas
(=forskellige småretter).
Jacob Møller Justesen fra Sillasens Hus giver os mulighed for at smage gode julevine og
byder på alternative smagsoplevelser til julen.

Der bliver mulighed for at handle i den spændende butik, hvor der bl,a, kan købes vin,
specialø|, te, chokolade, oste og mange andre delikatesser.

Tirsdag den 15. november kl. 18.30 arrangeres en aften med lidt dyrere vine til 250 kr.
inkl. mad.

Onsdag den 16. november kl. 18.30 er prisen 175 kr. inkl, mad,
Der er maks. plads til 26 personer hver aften.

Til medlemmer af Familie & Fritid gives en rabat på 50 kr., så det kan betale sig at blive
medlem, da kontingentet kun er 50 kr. pr. husstand.

Tilmelding senest tirsdag den 1. november til Mona Bonde Nielsen, tlf. 7526 0249.
Familie & Fritid/Mona B. Nielsen

HORNE 4H

7I1O ARSMøDE I HALLEN KL.

19.00

med banko og udstilling og kaffe og kage og, ,, ,. FOR ALLE
4111 UNG NAT fra fredag kl. 20.00 til lørdag kl. 8.00 HUSK TILMELDTNG
U12 JULEFROKOST KL.19.OO HUSK TILMELDING

IIorne ICro

G ode

s e ls

kab s/mø de la kalc r.

Hyggehg krostue og krohave.
W lcverer også mad ud af huset

Vi
På Horne Kro

-

er maden altid

go'

ses

hilsen Kirsten &

Kurt

nE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER

OS
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GYMNASTTKKEN BEGYNDER I UGE 39 (26.

- 29. SEPTEMBER)

Der er et par ændringer i forhold til programmet i den sidste Horneposten og det er, at
Små Drenge først begynder kl. 18,30 om onsdagen og Teenagepiger kl, 19.30.
Ud fta tilmeldinger til springholdet har vi besluttet, at der indtil riidere kun bliver et springhold om tirsdagen fra kl, 19.00

Hold
Forældre/barn

-

20.30,

Uqedaq

Tidspunkt

-

18.00

Dorthe Beider & Anita Aaoaard

18.00

Jette, Marinus, Katrine, Lasse &
Charlotte

17,00

Helene, Christina & Camilla

Onsdag

18.30 -

19.30

Rene. Frank & Jan

Tirsdao

19.00

-

20.30

Brian, Carsten & Jan

Tirsdag

17.00

-

18.00

Mandao

17.00

S-årige

Onsdag

17.00

Små pioer bhkl.-2. kl.

Tirsdag

16,00

Små drenoe

Sprinshold
Store piger 3.

Lopperne 4

-

-

5. kl,

ledere

Lene Vig Nielsen og Charlotte
Stio

-

Teenagepiger 6, kl. &
ooefter

Onsdag

Damer U/oovisnino

Mandaq

18.æ-

19.30

Kirsten, Else Marie, Oda & Jette

Gymaerobic

Mandaq

19,30

-

21.00

Anette, Tina. Karin & Lene

19,30

21.00

Trine Gram & Majbritt Sørensen

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen, tlf. 7526 0005

/HGF

Træningsstart er fredag den 21. oktober i Hornehallen, Har man ikke som ungdomsspiller tilmeldt sig til indefodbold ved at udfflde en seddel og afleveret den i postkassen ved
Hornehallen, skal man tilmelde sig til Kurt Poulsen på tlf. 7526 0672 så hurtigt som muligt. Herved forsøger vi at få det rigtige antal hold tilmeldt.

Fodboldudvalget
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TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 3 OG 5
Serie 3:
Dato

ES

Tid

Hjemmehold

Lørdaq d. 24. september
Lørdaq d. 1, oktober

Kt. 13.30

Home lF

StaruoÆofteruo lF

Kt,'13,30

Jellino fS

Home lF

Lørdaq d. 8. oktober
Lørdaq d. 15. oktober
Lørdaq d. 22. oktober

Kl. 13.30

Horne lF

FC GOG

Kt.13.30

Home lF

Give Fremad

Kl. 13 30

SiqÆhorstruo lF

Home lF

Dato

Tid

Hjemmehold

Udehold

Lørdao d. 24. seotember

Kt. 14.00

Gaarde lF

Lørdaq d. 1. oktober

KI

Home lF

Home lF
Øloorl lF

14 00

Udehold

Fredaq d. 7. oktober

Kt.18.30

Nordenskov lF

Home lF

Søndaq d. 16. oktober

Kt. 1 1.00

Home lF

Siq/Thorstruo lF

VILDBJERG CUP

ø@w

Traditionen tro var Horneffistrup's ungdomsafdeling pænt repræsenteret ved Vildbjerg
Cup 2005. Hele 5 hold var det lykkedes at stable på benene. Det blev - igen i år - en
meget god oplevelse for såvel spillere som forældre. Som i de foregående år var vi indkvarteret på campingpladsen - i år med ca. 30 enheder, som noget nyt var der i år'fællesspisning" lørdag aften, hvor menuen var helstegt gris - i alt deltog ca. 140 personer i
dette. Vejret smilede ikke helt så pænt som tidligere, men et par mindre regnbyger kunne
ikke spolere det gode indtryk.
Resultatmæssigt var det ikke det allerbedste
år for de lokale hold,

Bedst klarede Drengeholdet sig ved at blive
vindere af deres pulje, hvorefter holdet blev
slået i 2. mellemrundekamp. I år havde HorneiTistrup allieret sig med 3 miniputpiger, som
udgjorde deres eget lille cheer-leader korps i
spidsen ved indmarchen på stadion, og disse

er foreviget på Vildbjerg Cuppens hjemmeside.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS .2005

- 15.00
plantebyttedag,

25. september kl. 10.00

Tambours Have

-

Hvis man ønsker adgang til den 30,000 rn2 store have, skal der betales 25 kr. i entre,
I øvrigt er der gratis adgang til kiosk, spisested og toiletter. Man er velkommen til at tage
madkurven med.
Tambours Have sælger også planter denne dag,
Et regionsarrangement.

11. oktober kl. 19.30

Kulturhuset i Ølgod,
Havemøde med lrma Poulsen fra Herborg Planteskole
Arrangeret af Ølgod Havekreds.
15. november kl. 19.30

Kulturhuset i Ølgod.
Juledemonstration med lrene Hunderup, Medlemmer 20 kr, - ikke medlemmer 30 kr,
Husk brød til kaffen, Bortlodning af de fremstillede dekorationer m,v, ved amerikansk
lotteri.

Arrangeret al Ølgod havekreds,
22. november kl. 19.00
Aulaen iTistrup skole,
Juledemonstration med Vita Tryk Nielsen fra Mejls. Bortlodning af de fremstillede dekorationer m,v. ved amerikansk lotteri,
Medlemmer 20 kr. - ikke medlemmer 30 kr, Husk kaffe og kage
Arrangeret af Tistrup havekreds.
Alle er velkomne

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00: Efterårsfest i Horne med spisning og dans
Tirsdag den 15. november kl. 13.30 iØlgod Kulturhus:
Fhv. forstander for Gråsten Landbrugsskole, Filt Jensen holder foredrag og viser lysbilleder fra Kina rejse.

Tirsdag den 6. december i Grindsted: bowling, julefrokost og pakkespil
10
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HORNELUND

BRU

Program for sæson 2005/2006
Sangaftener affroides på Hornelund, Bemærk, det er i år den anden onsdag i måneden
i stedet for første onsdag, Hver gang kl. 19.30
Onsdag den 12. oktober
Onsdag den 9. november

søndag den 4. december kl. 14.00
Onsdag den 14, december
Onsdag den 11.januar
Onsdag den 8. februar

Julemarked

-

Onsdag den 8. marts
Sæsonens sidste sangaften onsdag den 12, april
Mød talstærkt op til nogle hyggelige aftener.

Brugenådet

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:
Dato

Emne/aktivitet:

26.09.05

Preben Olesen, Outrup: Om Kommunesammenleegningen.

03.10.05

Peter Urbrandt: Fra tækkermand til spillemand. Sig/Thorstrup er inviteret.

10.10.05

Anne Mette Strebel, Ølgod: Syd Afrika.

17.10.05

Karl Lykkegård: Fortæller om under jorden i 6 år.

24.10.05

Pasgårds Tøjservice.

31.10.05

H.C. Jensen, Janderup fortæller om H.C. Andersen.

07.11.05

Betty Carstensen, Alslev: Livet som Borgmester.

14.11.05

Peter Gjelstrup, Skovlund: Har været Sømandspræst.

HVER MANDAG KL. 14.00- 17.00

21.11.05

Lis og Svend Age Vestergård, Skovlunde spiller på harmonika.

28.11.05

Sognepræst Hans Vestager, Ølgod.

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel.

Privat:

Tlf. 75 28 98 99
M I0

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontorlid Horne Andelskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid

kl. 17.00 -

19.00

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HORNE SOGNEFORENING

-æ

Navnekonkurrence - vinder
Vinderne af konkurrencen om navnet på stenen ved Horne Skov blev Trine og Jes
Østergård med navnet "Vikingelunden', Trine og Jes har givet følgende begrundelse for
deres forslag:
"stedet har været en hedensk offerlund fra gammel tid og i gammel tale blev området
omtalt som 'Æ luen* på jysk.
Svend Eriks gård hedder Lundager og Kurts gård hedder Lundtoft, som sikkert er opstå-

etfra ordet lund fra området,
På Horne kirkegård står vikingerunestenen som omtaler en ravneunge Tue. Historikeren
H. K. Kristensen skrev i hans bog om Horne, at Hornelund sikkert har været en hedensk
offerlund.
Guldspænderne er fra vikingetiden og det flotteste fund fra den tid og er fundet i Hornelund få hundrede meter fra den nye skov,'
Horne Sogneforening

:::T,ffi:il,. ffi:,*.*

soskn os

nsen,,.o€'

Gaden var ffldt med stande og folk, der skulle handle. Det er jo dejligt som arrangør af
Torvedagen at se den store opbakning fra borgerne. Det vil vi sige jer tak for.
Vi må jo sige, at forretningen går godt her i Horne. lgen i år kom Niels Øllgård med et
rekordhøjt beløb, ca. 49.000 kr., som vi alle siger tak for.
var der 7 vindere af torvedagsnøgler, Følgende vandt:
præmie
- 2,500
Åse Mathisen
1.
2. præmie - 1.000 kr./mekaniker Anders Jensen: Johanne Hansen
Jens Kristensen
3. præmie - 1.000 kr./OskarsAutoværksted:
I år

4. præmie
5. præmie

kr,/Dagli'Brugsen:

-

6. præmie 7. præmie -

1.000 kr./Horne Kro:

Anne Pagaard

500 kr./Andelskassen:

Lone Christensen

500 kr./OK Benzin:

Holger Schmidt

500 kr./cykelsmed Sv. Åge Østerberg: Emil Gravesen

HUSK NU, ny sæson for præmiewhist er startet, Vi mangler deltagere, så kom og vær
med.

Torvedagsudvalget

i2
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MADSKOLE I HORNE, UGE 31
Jeg har været på madskole i Horne. Vi startede mandag den '1. august. Vi skulle lære
noget om mad fra grisen. Vi havde en professionel slagter på besøg, han hed Hans
Guldager, Vi havde fået en hel gris, den skar vi ud i små stykker, men det vidste ljo nok,
hvis I havde set Jyske Vestkysten.
Sikke en masse mad vi kunne lave af den gris: frikadeller, leverpostej, karbonader, svær,
medisterpølser og mere - og det smager jo godt.
Om tirsdagen tog vi på tur, hvor vi mødte Doktor Pjuskebusk fra naturpatruljen.

0m onsdagen lavede vi mad, som vores familie kunne komme og smage om aftenen, til
maden drak vi 'grise bløb" og 'vildsvine blod'. Efter middagen legede vl'guldleg' ude på
græsplænen.

Torsdag igen madlavning og motion samt oprydning, for om fredagen skulle vi på tur
igen. Først besøgte vi en kvæggård ved Hodde, de havde selv et lille mejeri, hvor de
lavede ost, vi måtte gerne smage. Osten solgte de til en butik i Årnus (Marinus købte
også et stykke stærk ost med hjem). Vi blev vist rundt på gården, og så cyklede vividere
til en svinegård, så vi kunne se, hvordan grisen lever inden den bliver til frikadeller. Det
var en god og lærerig uge,
Tak til alle de frivillige voksne og speciel tak til iette og Marinus Poulsen.
Hilsen EmilHjørngaard, 10 år

Fakta: Madskoler er et samarbeide mellen 4H og Landbrugsrådet, herunder Danske
Slagerier, Dansk Landbrug, Meiaiforeningen og Kødbranchens Fællesråd.
Sko/ens formål er at give børn viden om sund mad, kost og motion.

TAK FOR MAD
Vi vil gerne sig tak for den rigtig gode mad, der blev serveret for os onsdag aften den 3'
august af børnene, der deltog i 4H madskolen. Der var både medister, leverpostej, rullesteg i flere udgaver, mørbradbøf - alt sammen hjemmelavet af de 26 børn. Dertil fik vi
også hjemmebagt brød og salat til. Drikkevarer var to forskellige slags saft, som de også
havde frembragt. Endnu en gang tak for

mad.

Familien Hansen, Gunderup

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HORNE IDRÆTSFORENING INFORMERER

w

Folketinget har i år vedtaget en lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale rn.v.
En børneattest fra kriminalregishet indeholder information om domme for overgreb på
børn,

Denne lov betyder, at alle idrætsforeninger fta den 1, juli 2005 skal indhente en børneattest før, der ansættes trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og
vedvarende kontakt med børn under 15 år.
Ved ansættelse i foreningen i en fast funktion skal der indhentes attest, hvis personen er
15 år og derover.
Ved ansættelse i en kortere periode skal der ikke indhentes attest, dog skal der indhentes attest, hvis samme person har arbejdet med børn under 15 år i 3 måneder ifoteningen.
Reglerne gælder uanset om det er lønnet eller ftivilligt arbejde.
HIF vil naturligvis efierleve denne lov og er i skrivende stund i gang med at få sat system
på det arbejde som denne lov rent praktisk medfører.
Et eksempel:

En træner over 15 år ønsker at arbejde iforeningen det næste år,Før ansættelsen skal
hæneren underskrive en samtykkeerklæring, Denne erklæring giver en udpeget person
bemyndigelse til at modtage oplysninger (børneattest) fra kriminalregistret. Denne person er i HIF den til enhver tid siddende formand.
En betingelse for ansættelse er, at træneren underskriver samtykkeerklæringen samt
naturligvis at den efierfølgende børneattest er blank.
Uanset ovenstående så gælder det stadig, at vi i foreningen efterlever alle skrevne og

uskrevne regler omkring samværet med hinanden, åbenhed, tillid og samtale på kryds
og tværs iforeningen.
Folderen 'Sådan gør vi i Horne ldrætsforening'om samværs- og leveregler gælder stadig i HlF, Den kan ses på Hornes hjemmeside under fritid/hif.
HIF/Kurt Burkarl

KrvrlMMrRGAD[ 9 . VARDE . Trn 75 22
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Det er

OK

at tanke benzin ved Dagli' Brugsen Horne

BENZINPENGE TIL HORNE IDRÆTSFORENING
Horne ldrætsforening har nu på 5. år haft en benzinaftale med OK/Dagli'Brugsen Horne,
Det forløbne år har Horne ldrætsforening optjent et beløb på 9,476 kr. som brugsuddeler
Karsten Ladefoged overrækker på en check tilAksel Hansen sponsorafdelingen.
Hvordan støtter man så Horne ldrætsforening:
Med en OK-kort som er udstedt ved OK-TANKEN I HORNE,

.
.

r
.

Hver gang

i tanker benzin/diesel med en OK-kort fra Horne støttes ldrætsfor-

eningen,

Nyoprettede kort støtter ldrætsforeningen med et engangsbeløb på 300 kr,
samt 10 øre pr. liter det første år,
Har man ingen OK-kort, så ta' en folder ved tanken næste gang i fflder benzin
på.
Hl

Nørre

A116

1 - 6870 Ølgod

FlSponsorafdelingen

-Tlf.75 24 M33
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BILERNE SKINNER OG KURT ÆRGRER SIG

EÆW

Håndboldudvalget kunne efter to solbeskinnede og sjove arrangementer putte 1180
kroner i kassen til aktiviteter. På Torvedagen blev især abeslyngen aktiveret, Et par
drenge trak så kraftigt, at ærteposerne fløj over til naboen. Han havde heldigvis et udhus
til at stoppe dem, ellers var de såmænd fortsat over i skolegården. Kurt Burkal ærgrer sig

stadig over, at han kun kunne få en ærtepose igennem hullet på skydesklven. Det, der
ærgrer ham mest, er dog nok, at Sigurd Møller fik to ærteposer igennem og dermed
strøg førstepræmien. Også Anja Andersen og Søren Thomsen havde sigtekornet rigtigt
indstillet med to træffere, men da de var taget hjem inden finalerunden, måtte de tage til

takke med 2. og 3, præmien. I kraftprøven var der ingen over og ingen ved siden af
Klaus Mar$n Jepsen. Han fik maskinen til at ringe tre gange på tre forsøg.

håndboldudvalget fra HTH atter på parkeringspladsen ved
DagliBrugsen
denne gang udstyret med vandslanger, børster og autoshampoo. 11
piger og en dreng sørgede for, at 25 biler kørte skinnende ud fra pladsen. De fleste af
dem blev også støvsuget, mens bilejeren fik kaffe og kage. Shampoo og pudseklude
blev sponseret af John Borg Biler, mens brugsen lagde både strøm, vand og kaffe til.
Tak for det. De unge håndboldEillere syntes godt nok, at de skulle møde tidligt, og at det
var lidt træls, men de havde lovet det, Og så kom de selvfølgelig. Også Mia, der har fået
s$ålet sin rykel. Hun gik bare fra Malle til Horne klokken 07,20 - en tur på mere end fem
kilometer, De glemte alle hurtigt at det var træls, for de hyggede sig helt fint og satte en
ære i at gøre et godt stykke arbejde. Et par vandkampe blev det også til. Tak for indsat-

Lørdagen efter

var

-

sen og det gode humør.
Håndboldudvalget i HTH,

GENERATIONSSKIFTE HOS IMERCO IøLGOD 1. SEPTEMBER
Efter 32 år med isenkræmmerforretning i Ølgod, har Else og Poul Bjerge valgt at sælge
deres forretning til 3 yngre medarbejdere.
Poul Bjerge startede allerede i 1960 som medhjælper hos isenkræmmer Brunsgaard i

storegade. I 1973 overtog han Brunsgaards isenkræmmerforretning, som han i 1g77
flyttede til nybyggetforretning på det nye torv i Ølgod. Det nuværende lmerco.
Mens Poul Bjerge er i gang med en afuikling af hans forretning i rarm, bevarer Erse
tilknytningen til forretningen i Ølgod, hvor hun fortsætter som bogholder for de nye ejere.
Den nye generation, som nu står i spidsen for lmerco, består af Helle Meldgaard, Lone
Meldgaard og Arne Kjeldsen. Helle og Lone har arbejdet i lmerco ihenholdwis Ølgod og
Tarm mens Arne Kjeldsen har bestyret sportsforretningen sportigan i Ølgod, Med overtagelsen er sportsforretningen flyttet over gaden og er kommet under samme tag som
isenkræmmerforretningen.
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Sammen med overtagelsen er der sket spændende ændringer i butikken. Der er kommet
nyt inventar, og der er blevet meget mere plads til sporten.
Helle, Lone og Arne glæder sig over et forrygende overtagelsessalg og glæder sig til
fortsat at give gamle såvel som nye kunder en god betjening. Alle tre tror på Ølgod som
handelsby og ser med glæde på den positive stemning, der hersker ifonetningslivet,
lmerco Ølgod har et stort udvalg i alle varegrupper,
REDAKTIONEN ØNSKER TILLYKKE MED OVERTAGELSEN
Red.

VOKSENARRANGEMENTER PA VARDE BIBLIOTEK
Efterår 2005
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Forfatteraften med Christian Jungersen - Mød forfatteren til'Kraf og'Undtagelsen",
der i år har fået boghandlernes'De Gyldne Laurbæf,
Billetter

å75kr.: Varde Bibliotek, tlf. 7694 6917 eller www,vardebilletten,dk

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
Lær om din hund - v/dyrlæge Thomas Andreasen fra Helle Dyrlægerne
Billetter 25 kr.: Varde Bibliotek, 7694 6917 eller www,vardebilletten.dk

Tirsdag den 8. november kl. 19 - 21.45
lnformationssøgning 2 - kursus for videregående
Kurset henvender sig til brugere af lnternettet, der mangler struktur i deres søgninger

-

Hvornår skaljeg bruge en søgemaskine og hvornår en emneguide?
Hvordan undgår jeg 10.000 hits i en søgning?
Hvordan kan jeg vurdere linkets kvalitet og troværdighed?

Tilmeld dig kurset, hvor kursuslederen og mange praktiske øvelser ved egen skærm, vil
give dig svar på mange spørgsmål,

Kurwsleder: Bibliotekar Tove C. Helms
Pris 100 kr.
Tilmelding til tovehelms@vardebib.dk eller tlf. 7694 6917 senest 4, november
lvlandag den 14. november kl. 19.00
Skumringstid/Nordisk biblioteksuge
På rejse i Norden

-

Nordisk aften arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden.
Kaife og kage kan købes,
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Doglr;
Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:

f,l;Jlll."u*"

lørdagogsøndag

3:33-lll8
8.00-13.00

HORNE, 6800 VARDE TLF. 75260L44
Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

NordeoDl

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

Torvet 4, 6862 Tistrup. Ttt. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92

Tistrup

OPfm

Opti ker & kontaktlinseopti ker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Biltlf . 2022 49 40 r 2062 49 40
Naturgrs
Solvame
Ventilation

Ttf.75 291287
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v/ aut. WS-inst. og kloaknester Claus lfansen

Ttf. 752990%n5299098

C. B. Lange

Åbningstider: Man. - fre. 9.30
Lørdag lukket

TISTRUP WS og BLIK

Kloak
Olleffrservlce

-

Blikkenslagerarbejde
Vand
Varme

Smitet

17.30

- indhent uforbindende tilbud
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SKOLEJUBITÆET I BOUNUM MRDAG DEN 13. AUGUST
Fra festudvalget vil vi sige tak

til alle l, som deltog og bidrog med en helfantastisk

stemning på en dejlig og uforglemmelig dag.
TAK TIL
Horne Støtteforening
Tinghøj Serviceudlejning
Kirsten, Horne Kro for dejlig mad (Kirsten gav kaffen efter middagen)
- fotografering
Kurt Burkarl- lydanlæg

Leif Sønderskov

Bente Laura Pagaard samt Martin og Søren Overgaard og Johan Hansen for musikken
De som har bagt sukkerkringler og kager
Birtha Schmidt - hjælp med udstilling
oBounum
John Thomsen, Unmry,horne-var4e.dX
Skole 100 år"
Bente Jakobsen, Jyske Vestkysten
Horne Sognearkiv

- opvartere, teltarbejdere m,fl,
lna og Arne Hjort Knudsen (som også sponsorerede fadøllet)

Alle frivillige hjælpere

FESTUDVALGET:
Oda Overgaard, Aage Jensen, Gerda Østergaard, Kurt Pallesen, Frede Holm, Johannes
Vadgaard Nielsen, Asta Vig Sørensen og Kurt Vig Nielsen

VIDEOFILM
Conny Vad har optaget videofilm ved skolefesten, og vi skal hilse fra Conny og sige, at
fi men kan ses p å hltp:/ho mp20inet, tele. d k/vad
Filmen vil senere blive lagt ud på www.horne-vard.e.dk under'Bounum skole 100 å/
I

RETTELSE
I teksten under det dejlige klassebillede fra Bounum Skole i sidste nummer af Horneposten, havde vi fejlagtigt givef læreren navnet Aage Guldager Kristensen, Læreren på
billedet er 1. lærer Kjeld Balle Kjeldsen.
Red./Kurt

TAK TIL SPEJDERNE
En stor tak til Spejderne i Horne for deres adskillige sponseringer af glas, som vi
ofte bruger til hobby/kreative ting.
Myretuen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup

Tel.: +45 7529 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
20

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS

KIRKETIDER

Søndag 18.092005
Søndag 25,09.2005
Søndag 02.10.2005
Søndag 09,10.2005
Søndag 16.10.2005
Søndag 23.10.2005
Søndag 30.10.2005
Søndag 06.11.2005
Søndag 13.11.2005
Søndag 20.11.2005
Søndag 27.11.2005

lngen
kl.

10.30

Høstgudstjeneste

kt.09.00
kt, 10.30

lngen
kt. 19.30

kt.09.00
kl. 10.30
kt.09,00
kt, 19.30

kt, 10.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

Transport i vest
Alt

o
o
o
o

flf.7526-4055
ff.7526-0042
flf.7526-0085
tlf.7526-0556

- så er vi bedst!

i transport udføres medi
Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containere

-

store som små

Leveringsdygtige i:

r

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.

AA. JENSEN,/S
6 .68s2
Tlf. 752583 17
Fax 75 25 91 17
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AKTMITETSKALENDER

sept.

okt.

19.09,2005 HornePensionistforening,Vintermødem/Randisandal
24.09.2005 Høstfest i Horne Hallen
02,10.2005 Spejdernes Loppemarked
11.10.2005 Horne Aftenskole, Foredrag v/l_ars Bom, skuespiller

12J02005
24J02005

nov.

dec.

26,10,2005
05.11.2005
06.11.2005
15.11,2005
16.11.2005
22.11.2005
26.11,2005
26.11.2005
29.11.2005

Familie & Fritid, Besøg hos Bunger Keramik
Horne Aftenskole, Foredrag v/Dorthe Ørtrted,fængselspræst
Horne Støtteforening. Generalforsamling
Horne ldrætsforening. Revy
SpejdernesLoppemarked
Familie & Fritid. Vinsmagning
Familie & Fritid. Vinsmagning
Horne Gymnastikforening. Generalforsamling
Julemarked i Horne Hallens mødelokaler

Børnedag i Omr,åde 4 iOksbøl
Horne ldrætsforening. Generalforsamling
04J22005 Spejdernes Loppemarked
04J22005 Brugerrådet Hornelund. Julemarked
16.12.2005 Juletræsfest i Horne Hallen

jan,

18.12.2005 JuleoptogiHorne
21,01.2006 HorneMenighedsråd,Højskoledag
24.01.2006 Horne Sogneforening. Generalforsamling

marts

11.03.-

12.03.2006 Forårsopvisning i Område 4
14,03,2006 Aftenskolen,Afslutning

18.03,2006 Lokalopvisning iHorne Hallen
29.03.2006 FamilieogFritid.Generatforsamling

3N?ll{*Jr{i
Udgave
Nr.275
Nr,276

senest
Lørdag 12. november
Lørdag 14.januar

Stof

Bladet udkommer
30. november

1. februar

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, t\i,7522-0æ7, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, t1t.7526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIILT
ZETOR

Duuru.r

Ttf. 75 26 01 55
Trf. 7s 29 93 33

6870 øLGoD

Bir 40 28 33 93

Øtsodvq14l

-

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne

Tlf. 75260163

effi

- biltlf.

tl

21226801120330163

II()N,NE
JOHN EORG HAI{SEI{
HORNE - 6Eo0 vAaDE - TLF: ?5 26

tsRUUN 7ffi*,
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92
Tagrenovering
- snedker
Alt I reparation
Nybygnlnger
Tømrer

Uforb. tllbud

TS Tømrer &
Byggemontage

$

93

IoevEGAoE 13
. ILFt 75 24 4A æ
,

æ?O øLAOO

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Gazelle cykler på lager
For at få mere fri, fjemer jeg de faste
åbningstider så ring først, når cyklen skal
repareres eller I ønsker en ny.

V/ TOM SCHRøTER

HORNE CYKELFORRETNING

OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19

v/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7526 0102 eller 20437711

BtL 4017 4280

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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